
Regulamento do I Torneio Inter-Freguesias 

2019 “Futebol de 5” 

 do Concelho de Miranda do Douro  

 

1. Introdução 

 

O I Torneio Inter-Freguesias “Futebol de 5” do Concelho de Miranda do 

Douro, será disputado por um número máximo de 13 equipas, cada uma 

delas em representação da sua Freguesia ou União de Freguesias no dia 

04 de agosto de 2019. 

 

 

2. Objetivos 

 

São objetivos principais deste Torneio proporcionar à população 

concelhia um espaço privilegiado para a prática do desporto, a ocupação 

dos tempos livres de uma forma saudável, a possibilidade de acesso à 

prática desportiva organizada e uma sã convivência entre todos os 

participantes. 

 

 

3. Organização e Disposições gerais 

 

3.1 A elaboração do calendário, organização dos jogos e indicação dos 

árbitros é da inteira responsabilidade do Município de Miranda do 

Douro, por intermédio do grupo de técnicos superiores de desporto.  

 

3.2 Todo o desenrolar do torneio estará dependente do número de 

equipas participantes e do calendário que a organização estipular.  

 

3.3  Em qualquer caso que esteja omisso neste regulamento, a 

organização reserva-se o direito de reunir, decidir e posteriormente 

comunicar a decisão mais equilibrada e justa aos responsáveis das 

equipas.  

 

 

4. Sorteio 

 

O sorteio agrupará as equipas participantes em 3 grupos, jogando as 

mesmas entre si a uma única volta. Apuram-se as duas primeiras equipas 

de cada grupo e as duas melhores terceiras para os oitavos de final da 

prova. A partir desta fase, os jogos serão disputados em eliminatórias, até 

à final. 

 



 

5. Logística  

 

5.1 O torneio será disputado nos espaços desportivos do concelho que 

tenham o equipamento necessário para a prática de modalidade.  

 

5.2 As equipas deverão indicar uma pessoa, que será o responsável por 

todos os contactos com a organização da prova.  

 

5.3 Cabe ainda ao responsável pela equipa responder por qualquer 

situação anómala causada por qualquer elemento da sua equipa. 

 

6. Constituição das equipas 

 

6.1 Cada equipa deverá ser constituída por, no mínimo 7 e no máximo 

12 jogadores, naturais ou residentes na Freguesia ou União de 

Freguesias.  

6.2. Os jogadores deverão ter no mínimo 16 anos de idade. 

6.3 A aptidão física dos participantes é da sua inteira responsabilidade.  

6.4. As equipas podem ter um Treinador no Banco de Suplentes. 

 

7. Inscrições  

 

7.1 Com a Ficha de inscrição devem-se fazer acompanhar do Bilhete de 

Identidade ou Cartão do Cidadão. 

 

7.2  As inscrições apenas serão consideradas após a entrega dos 

documentos solicitados até à data limite de inscrição, ficando a 

equipa excluída do sorteio/torneio se não cumprir esta cláusula. 

 

7.3 As inscrições dos jogadores terminam na data prevista pela 

Organização. Após esta data não serão aceites alterações à 

constituição das equipas, salvo alguma exceção devidamente 

justificada e aprovada pela organização. 

 

7.4 Para todos os jogos é obrigatório a apresentação de documento 

identificativo (BI, CC ou carta de condução) sempre que solicitado 

pela organização. 

 

 

 



8. A mesa de jogo 

 

A mesa de jogo é composta por pelo menos um elemento da organização, 

acompanhado pelos delegados das equipas em jogo. São funções da 

mesa cronometrar o tempo de jogo, preencher a ficha de jogo, identificar 

os praticantes, sinalizar o final dos períodos de jogo, e informar a equipa 

de arbitragem de todos os dados necessários para o normal decorrer do 

jogo.  

 

 

9. Torneio 

 

O torneio realizar-se-á num dia, em duas fases. No período da manhã, a 

fase de grupos. Período da tarde fase de eliminatórias e apuramento de 

3º classificado, 2º classificado e campeão.  

 

 

10.  Pontuação e Desempates 

 

10.1 Fase de Grupos 

 

10.1.1 Pontuação 

A pontuação dos jogos é atribuída de acordo com os seguintes 

resultados:  

- Vitória: 3 pontos  

- Empate: 1 ponto  

- Derrota: 0 pontos 

 

Falta de comparência: Derrota 5-0 

 

 

10.1.2 Desempate 

Em caso de empate pontual entre duas ou mais equipas, serão 

aplicados, pela ordem apresentada, os seguintes critérios de 

desempate:  

- Resultado do jogo entre as equipas empatadas;  

- Goal-average total: 

- Equipa com mais golos marcados;  

- Equipa com menos golos sofridos; 

- Equipa com menor número de cartões; 



 

10.2  Eliminatórias  

 

 

- Se após o tempo regulamentar persistir o empate, proceder-se-á ao 

desempate por marcação de grandes penalidades, numa série de 3 

remates para cada equipa; 

 

- Após a série de grandes penalidades, se ainda persistir o empate, 

cada equipa terá direito a mais uma grande penalidade até que o 

empate se desfaça. 

 

 

11. Regras do Jogo 

 

As regras de jogo constantes neste Regulamento são as vigentes nos  

Campeonatos Distritais de Futsal da Associação de Futebol de Bragança 

com adaptações realizadas pela Organização. 

 

- Na fase de Grupos o jogo terá a duração de 15 minutos corridos em duas 

partes, isto é, sem o cronómetro parar, em cada parte. O intervalo tem a 

duração de 5 minutos.  

 

- Na fase de Eliminatórias o jogo terá a duração de 20 minutos corridos, 

isto é, sem o cronómetro parar, em cada parte. O intervalo tem a duração 

de 5 minutos.  

 

- O cronómetro apenas parará em caso de lesão que suscite assistência 

médica ou aquando dos descontos de tempo.  

 

- No caso de equipamentos iguais ou semelhantes, a organização 

fornecerá coletes a uma das equipas, a sortear pelo árbitro. 

 

 

 

 

 

 

12. Disciplina  

 

Seguindo os objetivos enunciados no segundo ponto, o recurso às 

medidas disciplinares não deverá ser frequente, devendo, para isso, os 

praticantes manifestar em jogo uma conduta de acordo com esses 

mesmos objetivos.  

 

No entanto, estão previstas as punições disciplinares mínimas:  



 

Duplo cartão amarelo – 1 jogo;  

Cartão vermelho direto – 2 jogos;  

Três cartões amarelos acumulados – 1 Jogo;  

 

Os cartões amarelos serão anulados na passagem às meias-finais 

 

 

NOTA: A organização reserva-se o direito de, em qualquer altura do 

torneio, expulsar qualquer elemento das equipas (jogadores, treinadores, 

delegados, etc.) que demonstrem conduta incorreta em relação aos 

princípios básicos deste torneio, nomeadamente que pratiquem 

agressões físicas e/ou verbais, comportamento antidesportivo e faltas de  

“fair-play” para com os jogadores (colegas ou adversários), árbitros, 

elementos da organização ou do público assistente aos jogos. 

 

 

13. Equipa de Arbitragem 

 

A equipa de arbitragem é composta por um ou dois árbitros de campo e 

pelo cronometrista, tendo autoridade para fazer aplicar as regras do 

torneio qualquer um destes três elementos.  

 

 

14. Reclamações e protestos 

 

As reclamações técnicas dos jogos, nunca sobre decisões do árbitro, 

deverão ser feitas por escrito à organização, no máximo até 20 minutos 

após término do mesmo. 

 

 

15.  Outras Situações  

 

Qualquer situação anómala ou qualquer caso que esteja omisso no 

presente regulamento, será resolvido pela organização. 

 


